
 

UCHWAŁA NR XLVI/302/2018 

Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim 

z dnia  26 września 2018 r. 

 

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia partnerskiego z innymi powiatami  

  

 Na podstawie art. 4 ust 1 pkt. 9, art. 6 ust 1 i art. 12 pkt. 8 lit. h w związku z art.92 ust. 1 pkt. 1  

ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 995 z późn. zm.1) 

oraz art. 216 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o  finansach publicznych ( tj. Dz. U. z 2017 r. 

poz. 2077, z późn. zm.2) uchwala się co następuje: 

 

 

§ 1. 

 

Wyraża się zgodę na zawarcie przez Powiat Nowodworski porozumienia partnerskiego z powiatami                  

i miastami na prawach powiatu województwa pomorskiego w sprawie współdziałania na rzecz objęcia 

ewidencją gruntów pod morskimi wodami wewnętrznymi Zatoki Gdańskiej, dokonanie ich podziału                  

i przepisanie poszczególnym gminom. 

  

§ 2. 

 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim. 

  

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

                                                                                                        Przewodniczący Rady 

                                                                                                              (-) 

                                                                                                        Jacek Gross 

 

                          

 

                                            
1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz.1000 
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 62, poz.1000 



 

 

UZASADNIENIE 

 

 

W rozumieniu art. 7d pkt. 1 lit.a) ustawy z 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne  (tj. Dz. U. 

z 2017 r. poz. 2101 z późn. zm. ) do zadań starosty należy w szczególności prowadzenie ewidencji 

gruntów i budynków. 

W dniu 16 lipca 2018 r. odbyło się spotkanie Starostów i Prezydentów Miast (Starosta Pucki, Starosta 

Nowodworski, Prezydent Miasta Gdyni, Prezydent Miasta Sopotu, Prezydent Miasta Gdańska) 

zorganizowane przez Marszałka Województwa Pomorskiego w sprawie współdziałania na rzecz objęcia 

ewidencją, gruntów pod morskimi wodami wewnętrznymi Zatoki Gdańskiej, dokonanie ich podziału                    

i przypisanie poszczególnym gminom. 

W ramach ww. spotkania wyłoniono koordynatora działań w zakresie dostosowania granic obrębów 

ewidencyjnych do linii podstawowej morza terytorialnego. Do pełnienia funkcji Lidera – Partnera 

Wiodącego został wybrany Starosta Pucki, który będzie  koordynował i reprezentował powiaty w 

realizacji zadania przed Urzędem Morskim w Gdyni, Pomorskim Wojewódzkim Inspektorem Nadzoru 

Geodezyjnego  oraz Urzędem Statystycznym. 

Zawarcie porozumienia z powiatami województwa pomorskiego pozwoli na realizację zadań  nałożonych 

na powiatową służbę geodezyjną w zakresie utrzymania aktualności danych  zgromadzonych w ewidencji 

gruntów i budynków.  

 

                                                                                                    Przewodniczący Rady 

                                                                                                              (-) 

                                                                                                        Jacek Gross 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Załącznik do Uchwały Rady Powiatu 

w Nowym Dworze Gdańskim 

  Nr  XLVI/302/2018 

z dnia 26 września 2018 r. 

 

POROZUMIENIE  PARTNERSKIE 

zawarte w dniu …….. września 2018 r. 

 

Pomiędzy: 

 

Powiatem Puckim reprezentowanym przez Starostę Puckiego i Wicestarostę Puckiego 

  Powiatem Nowodworskim reprezentowanym przez Starostę Nowodworskiego  

i Wicestarostę Nowodworskiego  

Gminą Miasta Gdyni – Miastem na prawach powiatu - reprezentowaną przez Prezydenta Miasta Gdyni 

Gminą Miasta Gdańska– Miastem na prawach powiatu - reprezentowaną przez Prezydenta Miasta 

Gdańska 

Gminą Miasta Sopotu- – Miastem na prawach powiatu-  reprezentowaną przez Prezydenta Miasta Sopotu 

 

zwanymi dalej Partnerami. 

 

Strony niniejszego porozumienia mając na celu wdrożenie przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z 

dnia 13 stycznia 2017 r.  w sprawie szczegółowego przebiegu linii podstawowej, zewnętrznej granicy 

morza terytorialnego oraz zewnętrznej granicy strefy przyległej Rzeczpospolitej Polskiej (Dz. U. z 2017 r. 

poz. 183), objęcia ewidencją gruntów pod morskimi wodami wewnętrznymi Zatoki Gdańskiej, dokonanie 

ich podziału i przypisanie poszczególnym jednostkom samorządu terytorialnego - postanawiają o 

zawiązaniu porozumienia partnerskiego.   

§ 1 

Przedmiotem Porozumienia jest wspólne działanie na rzecz objęcia ewidencją gruntów obszaru części 

Zatoki Gdańskiej przez poszczególne jednostki samorządu terytorialnego 

w oparciu o obowiązujące przepisy ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne 

 i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2101 z późn. zm.) oraz  rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 

13 stycznia 2017 r. w sprawie szczegółowego przebiegu linii podstawowej, zewnętrznej granicy morza 

terytorialnego oraz zewnętrznej granicy strefy przyległej Rzeczpospolitej Polskiej (Dz. U. z 2017 r . poz. 

183). 



§ 2 

W celu usprawnienia współpracy Partnerzy wyłaniają Lidera-Partnera Wiodącego, którego funkcję 

sprawować będzie Powiat Pucki. 

§ 3 

1. Do obowiązków Partnera Wiodącego należy: 

1) współdziałanie w imieniu pozostałych Partnerów Porozumienia w realizacji zadania określonego 

w § 1 z Urzędem Morskim w Gdyni, Pomorskim Wojewódzkim Inspektorem Nadzoru 

Geodezyjnego i Kartograficznego, Głównym Urzędem Statystycznym w Gdańsku, 

2) koordynacja prac dotyczących opracowania dokumentacji geodezyjnej projektu podziału Zatoki 

Gdańskiej, 

3) na mocy Porozumienia, zgodnie z zapisami art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

zamówień publicznych ( tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.),  Powiat Pucki upoważniony 

jest do przeprowadzenia w imieniu i na rzecz Partnerów postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego i udzielenia zamówienia publicznego, mającego na celu wyłonienie Wykonawcy 

zadań o których mowa w pkt. 2, 

4) przeprowadzenie postępowania, o którym mowa w pkt. 3, obejmujące czynności określone w ww. 

ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, 

5) koordynacja prac związanych ze sprawozdawczością i rozliczeniem zamówienia. 

2. Do obowiązków Partnerów należy: 

1)  współdziałanie z Partnerami na rzecz realizacji porozumienia, 

2) zabezpieczenie środków finansowych na pokrycie wkładu własnego, na realizację projektu danego 

powiatu, 

3) pokrycie wkładu własnego w wysokości proporcjonalnej do powierzchni wydzielonego gruntu pod 

wodami Zatoki Gdańskiej przydzielonej Partnerowi. 

4) zapewnienie nadzoru nad prawidłowością przebiegu prac.  

3. Strony ustalają, iż rozliczenie z Wykonawcą następować będzie bezpośrednio przez każdego z 

Partnerów zgodnie z zasadami, o których mowa w ust. 2 pkt 2 i 3. 

§ 4 

Porozumienie zawiera się na okres realizacji projektu. 

§ 5 

Ewentualne spory pomiędzy Partnerami rozstrzyga sąd właściwy według siedziby Lidera Wiodącego. 



§ 6 

1. Strony Porozumienia dopuszczają możliwość zmian Porozumienia, za pisemną zgodą wszystkich 

Partnerów, dostosowujących jego treść do zmieniających się okoliczności. 

2. Wszelkie zmiany Porozumienia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

§ 7 

Porozumienie zostało sporządzone w sześciu jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdego 

Partnera oraz jeden dodatkowy dla Partnera Wiodącego. 

§ 8 

Porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego 

i wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

Powiat Pucki      ………………………………..………….  

 

 

Powiat Nowodworski     …...………………………………………. 

 

 

Gmina Miasta Gdyni-Miasto na prawach powiatu ……….……….………………………….. 

 

 

Gmina Miasta Gdańska-Miasto na prawach powiatu …….………………….……………….. 

 

 

Gmina Miasta Sopotu-Miasto na prawach powiatu  …..………………………………………. 

 


